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ECONOMIA
11% de famílias correm risco de viver em situação de crise
alimentar até Agosto
20 de junho de 2022
O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse hoje
que o número de famílias a viver em situação de crise alimentar
em Cabo Verde pode aumentar aumentar de 9 para 11% até
Agosto devido aos impactos da crise internacional.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/20/11-defamilias-correm-risco-de-viver-em-situacao-de-crise-alimentarate-agosto/80656

ECONOMIA
Governo prevê inflação de 8% em 2022
20 de junho de 2022
A inflação em Cabo Verde poderá chegar aos 8% este ano, a mais elevada dos últimos 25 anos, previu hoje o Governo,
antevendo efeitos no poder de compra e "impacto muito forte" nas famílias mais vulneráveis.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/20/governo-preve-inflacao-de-8-em-2022/80659

ECONOMIA
Cotação do barril Brent para entrega em Agosto sobe para
114,13 dólares
21 de junho de 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto
encerrou, ontem, no mercado de futuros de Londres em alta de
0,89%, para os 114,13 dólares. O crude do Mar do Norte, de
referência em Cabo Verde para a fixação de preços dos
combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures
a cotar 1,01 dólares acima dos 113,12 com que fechou as
transacções na sexta-feira.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/21/cotacao-dobarril-brent-para-entrega-em-agosto-sobe-para-11413dolares/80663
EITEC
Web Summit planeia expansão para Médio Oriente e África
21 de junho de 2022
O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, revelou numa entrevista à agência Lusa que quer expandir as
conferências tecnológicas regionais, após o Rio de Janeiro, para o Médio Oriente em 2024 e para África em 2025.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/eitec/2022/06/21/web-summit-planeia-expansao-para-medio-oriente-e-africa/80664

Consultor recebe com surpresa a declaração do País em situação de emergência social e económica
Cidade da Praia, 21 Jun (Inforpress) – O economista Avelino Bonifácio disse hoje que recebeu com alguma surpresa a
declaração do País em situação de emergência social e económica, sendo que esta medida permite ao Governo obter dois
parceiros: a comunidade internacional e os sindicatos.
“A declaração da situação de emergência social e económica inibe os sindicatos, particularmente os trabalhadores de
continuarem a reivindicar”, opinou o economista, considerando que a situação de emergência permite ao Governo adoptar
“medidas excepcionais”.
Fonte:https://inforpress.cv/consultor-recebe-com-surpresa-a-declaracao-do-pais-em-situacao-de-emergencia-social-eeconomica/
Santiago Norte: Governo admite criar Zona Económica Especial ancorada no agro-negócio e agro-business (c/áudio)
Pedra Badejo, 21 Jun (Inforpress) – O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, admitiu hoje em Santa Cruz (ilha de
Santiago) a criação de uma Zona Económica Especial (ZEE) em Santiago Norte, ancorada no agro-negócio e agro-business,
numa lógica de cadeia de valor.
Fonte:https://inforpress.cv/santiago-norte-governo-admite-criar-zona-economica-especial-ancorada-no-agro-negocio-eagro-business/
Governo desafia INE a valorizar mais as fontes administrativas na produção de estatísticas
Cidade da Praia, 21 Jun (Inforpress) – O director Nacional do Planeamento do Ministério das Finanças desafiou hoje o INE
a valorizar mais as fontes administrativas na produção de estatísticas e a criar novos órgãos delegados no quadro da
implementação da nova agenda estatística.
Fonte:https://inforpress.cv/governo-desafia-ine-a-valorizar-mais-as-fontes-administrativas-na-producao-de-estatisticas/

ECONOMIA
Preços dos produtos importados aumentaram 21% num ano
21 de junho de 2022
Os preços dos produtos importados aumentaram 1,5% durante o
mês de Maio, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face
ao registado no mês anterior. Em relação ao mês homólogo, os
índices de preço da importação aumentaram 21%, segundo dados
do INE revelados hoje.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/21/precosdos-produtos-importados-aumentaram-21-num-ano/80667

ECONOMIA
Recuperação do turismo acelera a nível mundial com diminuição das restrições
21 de junho de 2022
O sector turístico mundial continua a recuperar a um ritmo forte. A nível mundial, os destinos acolheram quase três
vezes mais chegadas internacionais no primeiro trimestre de 2022 do que no mesmo período de 2021, com a Europa a
liderar a recuperação do sector. Os números são da Organização Mundial do Turismo (OMT).
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/21/recuperacao-do-turismo-acelera-a-nivel-mundial-com-diminuicaodas-restricoes/80668

MUNDO
Crise alimentar. UE vai mobilizar 600 milhões para ajudar países
ACP
21 de junho de 2022
A Comissão Europeia propôs hoje a mobilização de 600 milhões de euros
do Fundo Europeu para o Desenvolvimento para ajudar países ACP mais
afectados a enfrentar a crise alimentar agravada pela invasão da Ucrânia
pela Rússia.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/06/21/crise-alimentar-uevai-mobilizar-600-milhoes-para-ajudar-paises-acp/80669
POLÍTICA
PR diz que Cabo Verde é país de boa governança e
transparência
21 de junho de 2022
O Presidente da República, José Maria Neves, reiterou hoje, em
Bruxelas, Bélgica, que Cabo Verde é um país de instituições
sólidas, credíveis e alicerçadas na “boa governança e transparência,
que coloca as pessoas no centro das suas preocupações.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/21/pr-diz-quecabo-verde-e-pais-de-boa-governanca-e-transparencia/80671

PAÍS, 21 de junho de 202
Edna Oliveira quer gestão de recursos humanos voltada para o
desenvolvimento profissional
Implementar uma política de gestão de recursos humanos virada para
o desenvolvimento dos recursos humanos é um dos grandes desafios
da administração pública cabo-verdiana. Garantia deixada pela
ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
Edna Oliveira, à margem da abertura, na Praia, da Semana da Função
Pública, que decorre sob o lema “Inovação e Desenvolvimento na
Gestão dos Recursos Humanos da Administração Pública”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/06/21/edna-oliveira-quergestao-de-recursos-humanos-voltada-para-o-desenvolvimentoprofissional/80673

PAÍS
Governo desenvolve estratégia de descentralização de poder para melhor desenvolvimento dos municípios
21 de junho de 2022
A Ministra da Coesão Territorial, Janine Lélis, avançou hoje durante a abertura do 2º “Fórum Pensar a Cidade” que o
Governo está a fazer estudos piloto para compreender qual é a necessidade de cada município em termos de
descentralização, ou seja, poderes que estão a nível central, que devem ser passados para os municípios.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/06/21/governo-desenvolve-estrategia-de-descentralizacao-de-poder-paramelhor-desenvolvimento-dos-municipios/80680

PAÍS
São Vicente/Terminal de Cruzeiros: Iniciadas operações de
rebentamento de rochas submersas na baía do Porto Grande
22 de junho de 2022
A Enapor informou hoje que já principiaram operações
marítimas de furação e rebentamento de rochas submersas na
baía do Porto Grande, para rebaixamento do fundo na área de
manobra dos navios do futuro caís de cruzeiro.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/06/22/saovicenteterminal-de-cruzeiros-iniciadas-operacoes-derebentamento-de-rochas-submersas-na-baia-do-portogrande/80689

POLÍTICA
Oposição defende que é necessário ir além da retórica no que tange à Economia Azul
22 de junho de 2022
O PAICV e a UCID defenderam hoje que é necessário ir além da retórica no que tange à Economia Azul. Neste sentido, o
PAICV propôs a criação de uma Comissão Parlamentar de Acompanhamento das Medidas Implementadas pelo governo
naquele domínio.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/22/oposicao-defende-que-e-necessario-ir-alem-da-retorica-no-que-tangea-economia-azul/80691

POLÍTICA
Governo quer posicionar Cabo Verde como centro de
desenvolvimento de competências no domínio da economia
azul
22 de junho de 2022
O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que é
objectivo posicionar Cabo Verde como um centro de
desenvolvimento de competências no domínio da economia
azul, com formação técnico e profissional e ensino superior.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/22/governoquer-posicionar-cabo-verde-como-centro-de-desenvolvimentode-competencias-no-dominio-da-economia-azul/80692
ECONOMIA
Mulheres africanas são das mais empreendedoras mas falta financiamento
23 de junho de 2022
A proporção de mulheres empreendedoras em África é das mais altas do mundo, mas faltam cerca de 200 mil milhões de
dólares de financiamento para mulheres africanas empreendedoras.
A conclusão foi apresentada pela diretora do programa do Banco Mundial Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi),
Wendy Teleki, na Conferência Novafrica 2022 sobre Desenvolvimento Económico, que termina hoje na Nova School of
Business & Economics, em Carcavelos, no distrito de Lisboa.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/23/mulheres-africanas-sao-das-mais-empreendedoras-mas-faltafinanciamento/80702

POLÍTICA
PAICV afirma que situação de emergência social e
económica veio tardiamente
23 de junho de 2022
Para o PAICV a declaração da situação de emergência social e
económica veio tardiamente e as medidas agora anunciadas
devem ser acompanhas de outras medidas para uma melhor
protecção de famílias em insegurança alimentar.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/23/paicvafirma-que-situacao-de-emergencia-social-e-economica-veiotardiamente/80705

ECONOMIA
Governo vai receber 63 milhões de dólares do FMI para novo Programa de Reformas Económicas e Estruturais
23 de junho de 2022
O governo vai receber do Fundo Monetário Internacional (FMI), o montante de aproximadamente 63 milhões de dólares
para a implementação do novo Programa de Reformas Económicas e Estruturais ao abrigo da Facilidade de Crédito
Alargado (ECF) para o período Junho de 2022 a Junho de 2025.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/23/governo-vai-receber-63-milhoes-de-dolares-do-fmi-para-novoprograma-de-reformas-economicas-e-estruturais/80707

Parlamento: Taxas de direitos de importação e de impostos sobre combustíveis aprovadas por unanimidade
23 de Jun de 2022
A plenária da Assembleia Nacional (parlamento) aprovou hoje, por unanimidade, a proposta de lei que altera as taxas de
direitos de importação (DI) e as taxas de impostos sobre o consumo especial (ICE) constantes da pauta aduaneira.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/politica/parlamento-taxas-de-direitos-de-importacao-e-de-impostos-sobre-combustiveisaprovadas-por-unanimidade

ACTUALIDADE
Cabo Verde defende “agenda conjunta” para discriminação
positiva de pequenos Estados insulares24 Junho 2022
Cabo Verde defendeu hoje uma "ampla agenda conjunta" para uma
discriminação positiva dos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês) para compensar o facto
de serem os menos poluidores, mas os que mais sofrem as
consequências, refere órgãos de imprensa que cita um despacho da
Lusa.
Fonte: https://www.asemana.publ.cv/?Cabo-Verde-defende-agendaconjunta-para-discriminacao-positiva-de-pequenos&ak=1

ECONOMIA
Cotação do Brent para entrega em Agosto baixa 1,44% para
110,03 dólares
24 de junho de 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Agosto
terminou a sessão desta quinta-feira no mercado de futuros de
Londres em baixa de 1,44%, para os 110,03 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a
fixação de preços dos combustíveis, concluiu a sessão no
International Exchange Futures a cotar 1,61 dólares abaixo dos
111,64 com que fechou as transações na quarta-feira.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/24/cotacao-dobrent-para-entrega-em-agosto-baixa-144-para-11003-dolares/80721

ECONOMIA
Governo e Cabo Verde TradInvest fazem balanço positivo do evento que decorreu no Sal
25 de junho de 2022
Na sexta-feira, 17, último dia do Forum, o ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou que durante o evento foram
“assinadas convenções com um valor superior a 4 mil milhões de euros”.
Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de encerramento, Olavo Correia destacou “a confiança” revelada pelos
investidores em Cabo Verde.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/25/governo-e-cabo-verde-tradinvest-fazem-balanco-positivo-do-eventoque-decorreu-no-sal/80731

ECONOMIA
Oceanos: Alarme e reconhecimento de fracassos norteiam declaração
final
25 de junho de 2022
Alarme e assunção de falhanço face ao "terrível estado" dos oceanos
marcam a posição dos líderes mundiais no projeto de declaração final da
Cimeira dos Oceanos da ONU, que será discutida em Lisboa na próxima
semana."É precisa mais ambição a todos os níveis para resolver o terrível
estado do oceano", lê-se no rascunho final documento, em que os líderes e
representantes de quase 200 governos se declaram "determinados a agir de
forma decisiva e urgente para aumentar a saúde, produtividade, uso
sustentável e resiliência do oceano e dos seus ecossistemas".
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/25/oceanos-alarme-ereconhecimento-de-fracassos-norteiam-declaracao-final/80754

ECONOMIA
Assinatura do contrato de concessão “é a concretização da confiança” em Cabo Verde
25 de junho 2022
Thierry Ligonnière, presidente da comissão executiva da ANA Aeroportos de Portugal e membro do conselho de
administração da VINCI Aeroportos, esteve presente na edição deste ano do Cabo Verde Investment Forum que decorreu no
Sal. Em conversa com o Expresso das Ilhas este responsável explica quais os objectivos da empresa para o mercado nacional.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/25/assinatura-do-contrato-de-concessao-e-a-concretizacao-da-confiancaem-cabo-verde/80732

ECONOMIA
África subsaariana não consegue voltar ao crescimento prépandémico
25 de junho de 2022
A agência de notação financeira Standard & Poor's considerou
hoje que os países da África subsaariana enfrentam várias
dificuldades para voltar ao crescimento registado antes da
pandemia, notando um panorama mais positivo para os
exportadores de petróleo.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/25/africasubsaariana-nao-consegue-voltar-ao-crescimento-prepandemico/80755
PAÍS
ONU avisa que 32% da população cabo-verdiana sofre de insegurança alimentar e que há famílias rurais a comer
menos
25 de junho de 2022
idade da Praia, 25 Jun (Inforpress) – O Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a Organização das Nações Unidas para e
Agricultura (FAO) indicaram esta semana que 32 por cento (%) da população cabo-verdiana sofre de insegurança alimentar e
que há famílias a comer menos.
Fonte:
https://inforpress.cv/pma-e-fao-avisam-que-32-da-populacao-cabo-verdiana-sofre-de-inseguranca-alimentarcom-familias-de-areas-rurais-a-reduzir-o-numero-de-refeicoes-e-a-comer-menos/

ECONOMIA
O futuro dos investimentos na bolsa passa pela economia para o
desenvolvimento – PCA da Bolsa de Valores de Cabo Verde
PorJORGE MONTEZINHO,26 jun 2022
Os investidores, principalmente os institucionais, já não procuram só
o retorno financeiro, mas também saber que a aplicação dos seus
fundos vai resultar na melhoria das condições sociais e ambientais. O
novo plano estratégico da Bolsa de Valores de Cabo Verde 2021-2025,
aprovado no início deste mês, procura ir ao encontro deste novo perfil
de investidores, mas não só. O plano pretende igualmente servir a
economia real e apoiar o desenvolvimento sustentável, oferecendo
alternativas de financiamento e investimento, em condições
favoráveis, a emissores e investidores.
O documento está estruturado em quatro eixos estratégicos e um enabler e divide-se em 17 iniciativas, com cinco a serem
consideradas prioritárias. Miguel Monteiro, Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde
explica ao Expresso das Ilhas como quer que instituição esteja dentro de três anos.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/26/o-futuro-dos-investimentos-na-bolsa-passa-pela-economia-para-odesenvolvimento-pca-da-bolsa-de-valores-de-cabo-verde/80734

ECONOMIA
Dívida 'verde' ajuda economias africanas e aumenta
resiliência
26 de junho de 2022
O director da divisão para o clima e recursos da Comissão
Económica da ONU para África (UNECA) disse hoje que o
continente deve emitir 'dívida verde' para equilibrar os
orçamentos e aumentar a resiliência climática.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/26/dividaverde-ajuda-economias-africanas-e-aumenta-resiliencia/80767

ECONOMIA
Turismo e saúde em destaque
26 de junho de 2022
Na edição deste ano do Cabo Verde Investment Forum estiveram presentes
81 promotores de projectos de investidores vindos de 25 países. Foram
inscritos 372 projectos nas mais diversas áreas de investimento passando
pelo turismo, saúde, energias renováveis e tecnologia.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/26/turismo-e-saudeem-destaque/80733

Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva
Lidero a participação de Cabo Verde na II Conferência
dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, que
acontece de 27 de junho a 01 de julho de 2022.
Levo a visão de Cabo Verde para com
desenvolvimento sustentável da economia azul, num
sinal inequívoco do interesse do país em demonstrar a
importância que atribui ao Mar, que representa 99% da
sua extensão.
Enquanto
Pequeno
Estado
Insular
em
Desenvolvimento (SIDS), exposto e vulnerável aos
efeitos nefastos das mudanças climáticas, Cabo Verde
está na primeira linha pela causa de da gestão
sustentável dos oceanos e redução das emissões de
carbono, e em total convergência com o apelo das
Nações Unidas para um forte comprometimento das
lideranças mundiais para salvar os oceanos e proteger o
futuro.
Fonte: https://web.facebook.com/pmucs
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Consultoria de gestão:

▪

Estudos de mercado, elaboração de planos
de negócio, avaliação de viabilidade e risco
de investimentos;

•

Estudos de impacto ambiental;

•

Consultoria estratégica / apoio à decisão;
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Avaliação ambiental estratégica;

•

Planeamento estratégico / de negócios;

▪

Avaliação de empresas e participações;

•

Auditoria ambiental;

•

Reestruturação e recuperação de empresas;

▪

Promoção de negócios e mobilização de
parceiros e investidores;

•

Aconselhamento sobre práticas de
sustentabilidade ambiental.

•

Desenvolvimento de instrumentos de gestão;

•

Consultoria em marketing e comunicação
institucional;

▪

Montagem de soluções de financiamento;

▪

Mobilização de financiamentos para
projetos de investimento;

•

Otimização de eficiência organizacional;

•

Seleção e recrutamento de RH;

▪

Fusões e aquisições;

•

Formação e capacitação sob medida.

▪

Apoio local a investidores externos
(planeamento de viagens de negócio,
agendamento e mediação de reuniões,
apoio na formalização de empresas, entre
outros).
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